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Não Deixe 
para Amanhã
Quebra-gelo (5 min)
“Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.” O que esse 
provérbio popular tem a ver com você?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Êxodo 8:1-15

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Por ocasião da segunda praga, o Egito foi tomado por uma 
abundância de rãs (v. 3). Faraó chamou Moisés à sua presença e 
solicitou que ele rogasse a Deus para que tirasse aquela praga do meio 
do povo (v. 8). Moisés perguntou: “Quando você quer que eu rogue 
por isso?” Ele respondeu: “Amanhã”. Não é interessante o fato de que 
Faraó podia ver seu povo livre naquele dia, mas quis passar mais uma 
noite com as rãs?
 Quantas vezes podemos resolver questões imediatamente, 
mas procrastinamos a tomada de decisão. Procrastinar é deixar para 
depois, é o ato de adiar algo, é estar num estado de acomodação. A 
sabedoria popular ensina: “Não deixe para amanhã o que você pode
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fazer hoje.”
 A procrastinação evidencia minha ausência de 
comprometimento (vv. 1-7). Faraó não estava preocupado com sua 
família ou povo. Sua letargia comprometeu toda uma nação. Você 
já pensou que suas omissões podem afetar sua família e pessoas ao 
redor?
 A procrastinação revela ausência de posicionamento (vv. 8-14). 
Faraó pede oração, mas ele mesmo não ora; ensaia uma submissão, 
mas ela é temporária e conveniente, imagina que as coisas se 
resolverão sozinhas quando cabia a ele tomar a decisão.
 No que se refere à sua vida espiritual, principalmente, seja 
comprometido e se posicione hoje diante de Deus..

Refl exão
1. Qual a relação que o autor da meditação faz entre procrastinação 

e falta de comprometimento?
2. Por que o autor da meditação afi rma que a procrastinação releva 

ausência de posicionamento?
3. Em relação à sua vida espiritual, como você tem lidado com a 

procrastinação?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder em 
favor dos pedidos apresentados por cada um do grupo.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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